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EVENTOS

Site NIPE
O novo site do NIPE já está no ar!
Acesse www.nipeunicamp.org.br !

AGRENER GD 2008
7º CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA E ENERGIA NO MEIO RURAL

"Semi-Árido, Energia e Desenvolvimento Sustentável"

23 a 26 de Setembro de 2008
UNIFOR – Fortaleza – CE
Mais informações: www.nipeunicamp.org.br/agrener2008 ou agrener2008@nipeunicamp.org.br
Promoção e Realização: NIPE/Unicamp, Centro de Energias Alternativas e Meio Ambiente (CENEA) e UNIFOR

Campinas, 12 de Setembro de 2008. (Número 496)



Está confirmada a visita técnica ao Parque Eólico da Prainha!
Ela será realizada no dia 26/09, às 9h. Participe! As vagas são limitadas!

Anexas seguem as programações do evento e das sessões técnicas atualizadas.

A coordenação do AGRENER GD 2008 reserva-se no direito de retirada da programação de trabalhos que já tenham sido aprovados. Ess
prerrogativa se deve ao fato de o evento não exigir nenhum tipo de documento comprobatório dos autores e de sua instituição de origem.

Os anais do AGRENER GD 2008 serão enviados pelo Correio a todos os participantes inscritos após a realização do evento. Portanto, ao
preencher a ficha de inscrição, coloque seu endereço completo. Durante o congresso, será distribuído o caderno de resumos com todos o
trabalhos aprovados pelo Comitê Científico do evento.

EVENTO PARALELO AO AGRENER GD 2008

Seminário Perspectivas Energéticas para a América Latina
23 de Setembro de 2008
Das 14h às 18h
UNIFOR – Fortaleza – CE
Mais informações: Programação anexa / www.nipeunicamp.org.br/agrener2008 / agrener2008@nipeunicamp.org.br
Promoção e Realização: Cori/Unicamp e Associação de Universidades do Grupo Montevidéu

ENUMAS 2008

Workshop Internacional Energia Nuclear, Meio Ambiente e
Segurança
30 e 31 de Outubro de 2008
Auditório da Faculdade de Ciências Médicas – FCM da Unicamp – Campinas – SP
Mais informações: www.nipeunicamp.org.br/enumas2008
Promoção e Realização: NIPE/Unicamp, IPEN, CNEN e FEQ/Unicamp
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Está disponibilizada a conta para realização dos pagamentos para participação nos minicursos do evento:

Banco Itaú
Agência: 1619
Conta Corrente: 26960-6
Inst. Est. Proj. Energ. Hidrog. Meio Ambiente

A taxa para participar de cada minicurso é de R$20,00.

A participação no Workshop é gratuita!
A ficha de inscrição já está disponível no site do evento!

Conferência sobre Eficiência Energética e Competitividade
15 e 16 de Setembro de 2008
Club Transatlântico – São Paulo – SP
Mais informações: www.ekosbrasil.org/EE

3º Diálogo Estratégico
19 de Setembro de 2008
Sede do CEBDS – Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: cebds@cebds.org

PRÓCANA

Seminário sobre Cana-de-Açúcar
30 de Setembro e 01 de Outubro de 2008
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Dourados – MS
Mais informações: (14) 3814 9370 / 14 3811 7263- ramal 202 / 14 8128 6464

SIAGRE

Simpósio Brasileiro de Agroenergia
29 a 31 de Outubro de 2008
Universidade Estadual Paulista (Unesp) – Botucatu – SP
Mais informações: www.fca.unesp.br/siagre2008

Fórum Internacional de Energia Renovável e Sustentabilidade
19 a 21 de Novembro de 2008
Florianópolis – SC
Mais informações: www.ecopowerbrasil.com.br/2008/

III Jornada Científica - JC em economia da energia
12 de Dezembro de 2008
IBP – Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: Anexo

Termina na próxima segunda-feira 15/09 o prazo para envio de resumos.

Os autores deverão submeter o resumo em inglês, com até duas páginas, contendo os seguintes tópicos: (1) overview,
(2) methods, (3) results and (4) conclusions para os endereços ab3e@ibp.org.br e ab3e@ab3e.org.br.

NOTÍCIAS
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MEIO AMBIENTE

A dimensão humana da questão ambiental
Fonte: Jornal da Unicamp - ANO XXIII – Nº 408 (08 a 14 de Set/08)

A produção intelectual latino-americana em torno da temática “ambiente e sociedade” é significativa tanto do ponto de vista quantitativo
quanto qualitativo. Embora apresentem algumas especificidades, como a maior atenção para temas como a desigualdade social e a
democracia recente, os debates travados no continente acompanham as discussões realizadas em âmbito internacional. As constatações
ainda em caráter preliminar, constam de projeto temático desenvolvido por pesquisadores do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais
(Nepam) da Unicamp. Financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), o trabalho tem por objetivo
promover um levantamento teórico e metodológico sobre a atuação das ciências sociais com temas relacionados ao meio ambiente, dentr
de uma perspectiva interdisciplinar.
Leia mais: www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/setembro2008/ju408_pag09.php#

BIOCOMBUSTÍVEL

Biocombustível foi principal causa da crise alimentar, diz ONU
Fonte: Estadão Online (10/09/08)

O relator especial da ONU para o Direito à Alimentação, Olivier de Schutter, afirmou nesta quarta-feira que estudos recentes apontam a
produção de biocombustível dos EUA e da União Européia - feito a partir de grãos - como sendo a principal causa da crise mundial dos
alimentos. O professor belga afirmou ainda que será necessário designar um monitor internacional para supervisionar a produção de fonte
alternativas de energia como o etanol.
Leia mais: www.estadao.com.br/economia/not_eco239396,0.htm

SEGURANÇA ALIMENTAR

Alimentos, inflação e energia - Do contexto e do método
Fonte: Envolverde – Revista Digital de Ambiente, Educação e Cidadania (11/09/08)

A análise e interpretação das informações sobre a “crise de alimentos”, ou melhor, da “segurança alimentar”, na conjuntura e no contexto
histórico atual exigem uma abordagem sistêmica e interdisciplinar. Diagnósticos convencionais baseados em um raciocínio linear,
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cartesiano, não permitem o entendimento de toda a complexidade dos problemas, dos diversos atores e de seus interesses conflitantes, q
caracterizam o cenário atual nacional e internacional.
Leia mais: http://envolverde.ig.com.br/?edt=7&PHPSESSID=fdfeb1062785b91c3a6f7ea5afd44b05#

GÁS NATURAL

Fornecimento de gás natural está normalizado, afirma MME
Fonte: Canal Energia (11/09/08)

O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, disse nesta quinta-feira, 11 de setembro, que o abastecimento de gás natural está
praticamente normalizado no país. Segundo ele, autoridades bolivianas comunicaram que os dois incidentes que geraram suspensão de
fornecimento de cerca de 15 milhões de metros cúbicos diários de energia já foram superados. Lobão descartou a necessidade de aciona
neste momento, o plano de contingência para falta do gás.
Leia mais: www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/OeM.asp?id=67037

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

ESCOs: um mercado na rota da expansão
Fonte: ABESCO – Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia (12/09/08)

Seja nos jornais, na internet ou na televisão, a eficiência energética vem tomando conta dos noticiários e caindo no cotidiano das pessoas
Hoje, a eficiência energética não está mais tão associada ao racionamento de energia e as empresas começam a perceber os benefícios
que ela pode trazer para os negócios, com a redução das contas de eletricidade.
Leia mais: www.eficienciaenergetica.org.br/datarobot/

SUSTENTABILIDADE

Termodinâmica da sustentabilidade
Fonte: Agência Fapesp (12/09/08)

O matemático e economista romeno Nicholas Georgescu-Roegen (1906-1994) ficou conhecido por aplicar à economia o conceito de
entropia, emprestado da termodinâmica. Ao mostrar que as concepções tradicionais da economia pecavam pelo extremo mecanicismo, o
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Caso deseje não receber mais o Informativo Eletrônico do NIPE, favor responder este e-mail solicitando a retirada do seu (s) endereço
(s) de E-mail (s). Obrigada.

autor foi um dos precursores da chamada economia ecológica.
Leia mais: www.agencia.fapesp.br/materia/9413/especiais/termodinamica-da-sustentabilidade.htm
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